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ي يف الغابِة ناء �َصينْ اأَثنْ

ِن. ونْ َي�َض اللَّ بنْ
ًتا اأَ ُت َبينْ َت�َصفنْ اكنْ

ُت الَكثَي ِمَن الِبطاقاِت  َت َوَجدنْ ُت الَبينْ َدما َدَخلنْ َوِعننْ

ِت. راِن الَبينْ تِة ِبالدَّباِبي�ض َعَلى اأََحِد ُجدنْ امُلَثبَّ



اد يَّ �سَ
ان  بَّ

ر

ِفينة سَّ
َعلِّمال�

ُ
م

ٌّ
اأُم

اِلٌح َوَلٌد �سَ



اد
َّ
ي

َ
�س

ان  َّ
رب

ِفينة َّ
ال�س

لِّم
َ
ع

ُ
م

ٌّ
اأُم

َلٌد 
َ
و

ٌ
اِلح

َ
�س

ان ال�َصفينة«. ُت البطاقة امَلكتوب فيها »ُربَّ َفَتحنْ

يتناول هذا الكتاب مفاهيم الأماكن؛ مثل: »بجانب«، »اأ�سفل«، »بني«.... اإلخ.

هيا بنا جند الأماكن اأثناء قراءتك لهذا الكتاب يف البيت مع الأطفال.



لِّم َ
ع

ُ
م

ٌّ
اأُم

 َ
ِب��ح ُت�سْ ْن 

اأَ ْدُت  َ
اأَر اإِذا 

َفم��ا  فين��ٍة،  َ
ِل�س اًن��ا  َّ

ب َ
ر

َتْلَتِق��َط  اأّْن  لَّ  اإِ ��َك  ْ
َعَلي

�س����وَع  ْ
امَل�و ��َف  ْ

ي َّ
ال�س

وار الأَِريكِة. ُ
ِبج

ظِة... َك اللَّحنْ وَع ِبُجواِر الأَِريكِة. َويف ِتلنْ �صُ َف امَلونْ ينْ ُت ال�صَّ َتَقطنْ ِالنْ





غايِة. مٌة ِللنْ خنْ ِل َو�صَ كنْ !! َلَقدنْ َظَهَرتنْ �َصِفينٌة َجِميلُة ال�صَّ َواونْ

ِني �َسعيٌد ِلْلغايِة، َبْل �إِنَّ َقْلبي ِلَيكاُد َيْن�َسقُّ ِمْن َفْرِط �َسعاَدتي!! �إِنَّ



اًنا ِل�َسفينٍة  ُربَّ ِبَح  �أَْن ُت�سْ َوَلِكْن 

كاَن َعَماًل باِلَغ اخُلطورِة.





اد
َّ
ي

َ
�س

لِّم َ
ع

ُ
م

ٌ
اِلح

َ
َلٌد �س

َ
و

ٌّ
اأُم

ياد�ً. ْرُت �أَْن �أَُكوَن �سَ ِة، َقرَّ يف َهِذِه �مَلرَّ

واأمتنى اأن يكون الو�صع خمتلفًا عن ربان ال�صفينة

واأن يكون اأمراً طيبًا.



ْن َتك��وَن �سي��اداً َفم��ا  احِل��ذاَء اإِذا اأََرْدَت اأَ َت��ِدَي 
َترْ اأَْن  لَّ  اإِ َعَلْي��َك 

لَِّم.
ُّ
َت ال�س امَلْوجوَد َتْ

ِم. َويف ِتْلَك �للَّْحظِة... لَّ َت �ل�سُّ ِ�ْرَتَدْيُت �حِلذ�َء �مَلْوُجوَد َتْ





 . َوَع �صياٍد يف العاَلِ رنْ
ُت اأَ َبحنْ �صنْ

اأَ

كوَن �سياد�ً. ْرُت �أَْن �أَ ْذ َقرَّ
ني �َسِعيٌد �إِ �إِنَّ

طاَدُه  �سْ
ِكُن �أَْن �أَ ا ُيْ َجْي�ِت، َباِحًثا َعمَّ ْيَ َعْبَ �ل�سُّ ُت �ل�سَّ

َوَبَد�أْ

ِمَن �حَلَيو�ناِت.





ذ� َل �أَْفَعْل َذِلَك  ِة ح���اٍل، �إِ يَّ
َعَلى �أَ

�َس���ِني ِتْلَك  ْن َتْفَتِ َفِم���َن �مُلْمِكِن �أَ

�حَلَيو�ناُت �مُلْرِعب���ُة، َبَداًل ِمْن �أَْن 

طاَدها.. اأَ�صنْ



ِه.. نَّى اأَننْ اأَكوَن َعَلينْ ُت َحاِئًرا ِبُخ�صو�ِض َما اأَمَتَ نْ َهًدا ِللنْغايِة.. َو�صِ ُت ُمنْ ُكننْ

ننْ َتكوَن ُمَعلًِّما. ِة اأَ نيَّ منْ
ونْ اأُ

ا اأَ مًّ
ِة اأَننْ َتكوَن اأُ نيَّ منْ

َة ِبُكلٍّ ِمننْ اأُ ُت الِبطاقَة اخَلا�صَّ �صنْ َوِلَذِلَك َف�صَ

َعلِّم ُ
م

ٌّ
اأُم

اِلٌح َوَلٌد �سَ



ا؟..
ً
لِّم

َ
ع
ُ
ْن َتكوَن م  اأَ

ُ
َغب

ْ
ْل َتر

َ
ه

�سا 
َ
�ِسَك الع

ْ ُ
ت

ْن  ِئ��ٍذ اأَ
َ َك ِعنْد

ْ
لَي

َ
ع

ني 
املوجودة بجانب النافذة ب

اإ�سي�سي ال�سجريات.

ا؟.. مًّ
ُ َن اأ

ْن َتُكو
َ ُب اأ

َغ ْ
َهْل َتر

ْقَب�ِص 
�ِسِك مِبِ ُتْ

ْن 
َ لَّ اأ

ِك اإِ
َعَلْي

ما 
َف

ِب.
ُكُت

 ال
فِّ

ماَم َر
َ ي اأ

ِة الَّت
َن�س

امِلْك



ْكَن�سِة  تي كاَنْت َبنْيَ �الإ�سي�سني، �أَْو يف �الإِْم�ساِك ِبامْلِ ْدُت يف �الإِْم�ساِك ِبالَع�سا �لَّ َتَردَّ

تي كاَنْت �أَماَم َرفِّ �لُكُتِب. �لَّ



تي كاَنْت �أَماَم َرفِّ �لُكُتِب. َويف ِتْلَك �للَّْحظِة... ْرُت �أَْن �أُْم�ِسَك ِبامِلْكَن�سِة �لَّ َو�أَِخًي�، َقرَّ

اِلٌح
َ

َوَلٌد �س



ا. مًّ
َبْحُت �أُ �سْ

نعم! �أَِخًي� �أَ

ا ما.. َعنُِّف �َسْخ�سً ني �َسْوَف �أُ نَّ ْفَعُلُه، �أَ ٍء �َسْوَف �أَ
ْ
ُل �َسي وَّ

�أَ

ي َتقوُل اأُمِّ

َداِئًما

َعل َذِلَك! ل َتفنْ

»ل!«





ا. مًّ
ْهِل -َكَذِلَك- �أَْن َتكَون �أُ ْمِر �ل�سَّ

ة حاٍل، َلْ َيُكْن ِباالأَ يَّ
َعَلى �أَ



غًيا ِجًدا َعَلى اأَننْ اأَقوَم ِبَهذا الَعَمِل!« ُت �صَ »لِزلنْ



ا. احِلً ْن �أَكوَن ِ�ْبنا �سَ كاَنِت �الأُْمِنَيتاِن �لباِقيتاِن ُهما �أَْن �أَكوَن ُمَعلًِّما �أَْو �أَ

ا. احِلً ْرُت �أَْن �أَكوَن ِ�ْبًنا �سَ ْعًبا ِلْلغايِة، َوِلَذِلَك َقرَّ كاَن �الأَْمُر �سَ

ا؟ احِلً ُق �أُمنيُة �أَْن �أَكوَن ِ�ْبًنا �سَ َكْيَف َتَتَحقَّ

ٌ
اِلح

َ
َوَلدٌ �س



 
َ
َتِدي

ْ
��َك اإِلَّ اأَْن َتر

ْ
َلي

َ
م��ا ع

َلى 
َ
ع �سوعَة 

ْ
امَلو عَة 

َّ
الُقب

واِر مزهرية 
ُ
املاِئدِة، ِبج

الزُّهوِر..

تي كاَنْت َعَلى �ملاِئدِة، َوكاَنْت َكَذِلَك ِبُجو�ر �ملزهرية.. عَة �لَّ َوِلَذِلَك، ِ�ْرَتَدْيُت �لُقبَّ

ظِة.. َك اللَّحنْ َويف ِتلنْ



�ِفئِة قاِئلًة: ي يف �أَْح�ساِنها �لدَّ مِّ
ني �أُ مُّ َت�سُ

اُه ِعْنَدما َتْكُبُ«. ٍء َتَتَمنَّ
ْ
 �َسي

َّ
ِكُنَك �أَْن َتكوَن �أَي ِغُي ُيْ »َعزيزي �ل�سَّ





َغب 
ْ
ة عن الأحالم واخليال التي يعي�سها طفل َير ة »بيت تتحقق فيه الأمنيات« هي ق�سَّ اإن ق�سَّ

َغُبها عندما يدخل 
ْ
ْفُل من تقيق اأي اأمنية َير ن الطِّ يف تقيق اأمنيات كثرية يف حياته.. ويتمكَّ

اًنا ل�سفينة وقابل  َبح ربَّ ُق الأمنيات بالِفْعل داخل هذا البيت.. لقد اأَ�سْ اإىل هذا البيت؛ حيث تتحقَّ

ًدا من ِقَبِل بْع�ص احَلَيوانات 
َ
�ص.. وفيما بعد اأ�سبح �ساِئًدا، وكان ُمطار

ْ
ماَك الِقر

ْ
الَقرا�سنَة واأ�س

ا لأن يكونه؟ عبة.. ما الذي تناه اأي�سً
ْ
امُلر

َة اأن تعلِّم الأولد،  �سادات امَلْكتوبة على الأْوراق امُل�ساِحبة لالأ�سياء، تاول الق�سَّ
ْ
من خالل التَّْوجيهات والإِر

كلماٌت  وهي  َبنْي«؛  اأَمام،  اأَْعلى،  فل، 
ْ
اأَ�س ت،  َتْ »فْوق،  مثل:  املكان،  ظروف  اأي  املكاَن؛  ُف  َت�سِ التي  الَكِلمات 

َحياته  مواقف  كل  يف  الطفل  يواجهها  �سوف  التي  الأ�سياء  مكان  اأو  موقع  ت�سف  اأنها  يف  -كلُّها-  ت�سرتُك 

ة.. ويف الواقع، فاإن هناك حالٍت عديدة، ل ي�ستطيع فيها الأطفال فهم الجتاه املطلوب اأو تديد مكان  اليوميَّ

ا على ا�ستيعاب معنى كل كلمة و�سفية، عندما يقراأ ويحل املطلوب 
ً
�سيء ما. وهنا، ل بد اأن يكون الطفل قادر

يف الوقت نف�سه، فيتمكن من تديد موقع كل �سيء يف الق�سة.

 احلا�ِسُم يف َفْهم الريا�سيات وا�ستيعاِبها على اخِلرْبة والَفْهم للف�ساء اأو احليز املْوجود فح�سب، 
ُ
ول يقت�رش الأمر

تيعاب مفاهِيم الأ�سياء ب�سكل 
ْ
ا لي�سمل فهًما لالأبعاد الثالثية لالأ�سياء؛ فالأطفال مَييلوَن اإىل ا�س ولكنه ميتد اأي�سً

ية مثل: املثلثات وامل�ستطيالت والدَّوائر.. وهذا اأمر ميكن 
ّ
تقريبي، وب�سورة ُمْنَف�سلٍة ُمقارنٍة باأ�سكالها الهند�س

اأن  اإل  اأو �سكله،  اأنه ل يتم بدقة كافية التعبري عن طول ال�سخ�ص  مالحظته يف الر�سوم التي على الرغم من 

الأطفال عندما ينظرون اإىل هذه النوعية من الر�سوم، فاإنهم يدركون اأن الأقدام ل بد اأن تت�سل باجل�سم، واأن 

، يتحتم َعَلْينا اأن  ْعر ل بد اأن يكون خارج حدود الوجه.. ومن ثمَّ العينني يجب اأن تو�سعا اأعلى الوجه، واأن ال�سَّ

ر لهم فر�سة تنمية مهارات ا�ستيعاب مفاهيم الجتاه واملوقع.. منّد الأطفال اأو نوفِّ

م�ستوى احل�سانة: ا�ستيعاب املفاهيم الرئي�سية لالأماكن والأ�سكال.

تعلُّم مفهوم �ملكان ال�ستيعاب �الجتاهات و�ملو��سع

ا�صتيعاب املفاهيم الريا�صية  اأ�صكال ومكان مكان )1(



هيا بنا جند الكنوز يف املنزل

ب�صط الريا�صيات لعبة ريا�صية

)هدف اللعبة( تعلم مفهوم املكان

)اأدوات اللعبة( كنوز لتخبئتها وخم�ض ُق�صا�صات ورق وقلم

اقراأ الُق�صا�صات ب�صوٍت عاٍل و�صجع 

الأطفال عندما يجدوا ُق�صا�صة جديدة.

خبئ الُق�صا�صات اخلم�ض وابداأ مع 

اأطفالك لعبة البحث عن الكنز.

ل تن�َض قبل البدء اأن تعطي الطفل 

الُق�صا�صة الأوىل.

خبئ �صيًئا يحبه اأطفالك يف البيت. احللوى 

واللعب ال�صغية جيدة لهذا الغر�ض.

اكتب خم�ض ُق�صا�صات. اكتب 

على الُق�صا�صة رقم واحد اأين 

توجد الُق�صا�صة رقم 2 واكتب 

على الُق�صا�صة رقم 2 اأين توجد 

الق�صا�صة رقم 3 . اأما الُق�صا�صة 

اخلام�صة والأخية فاكتب عليها اأين 

يوجد الكنز.

ميكنك اأن تر�صم اأو تكتب على الورقة 

وؤُُه. تَذكر  �صيًئا عن الكنز الذي ُتَخبِّ

ا�صتخدام الكلمات املوجودة يف 

الكتاب.



�صَة  اخَلمنْ ياَء  الأَ�صنْ الَوَلُد  َرَج  اأَخنْ ِة:  امَلرَّ َهِذِه  يف 

ُكلَّها.. 

ْندوِق  �ل�سُّ َور�ِء  َوِمْن  �لُكُتِب،  َرفِّ  �أَ�ْسَفِل  ِمْن 

�أَْعَلى َرفِّ �لُكُتِب، َوِمْن ُقَبالِة �مَلْكَتِب،  �مَلْوجوِد 

َعِد.. َفِل امِلقنْ َوِمننْ اأَ�صنْ

اأَننْ  َيَتَمنَّى  ِغَي  ال�صَّ اأَنَّ  َتِقُد  َتعنْ تي  الَّ نيُة  منْ
الأُ َما 

َق َلُه؟ َتَتَحقَّ
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ذي  اَز �لَّ وع َعَلى �مَلْكَتَب َوَكَذِلَك �لُقفَّ  �مَلْو�سُ
َّ
ْفُل �لزَّي غٍي.. َيْرتدي �لطِّ ها ُحْجرُة ِطْفٍل �سَ �إِنَّ

وع َبنْيَ �مِلْقَعَدْيِن، ُثمَّ �أََخَذ َكَذِلَك  ِغِي، �مَلْو�سُ َت �مَلْكَتِب َوِعْنَدِئٍذ، �أََخَذ َم�ْضَب �لُكرِة �ل�سَّ َتْ

ُدوٍق.. ننْ وَع يف �صُ �صُ ِغَي امَلونْ َب ال�صَّ ِ امَل�صنْ

َعَب ُكرَة َلَقدنْ اأََراَد اأَننْ َيلنْ

ُبول«..     »الِبي�صنْ

عل؟ ماذا ُيِريُد اأَننْ َيفنْ



َة �أَْم�َسَكْت )َخَطَفْت( ِباْلُكرِة،  ِغُي �أَْن َيْلَعَب ُكرَة �لِبي�ْسُبول، �إِالَّ �أَنَّ �لِقطَّ �أَر�َد �ل�سَّ

َوَهَرَبتنْ ِبها َبِعيًدا..

َمِر.. حنْ
ِت الأَ ُة َخلََّف الَبينْ َجَرِت الِقطَّ

َجرِة الَواِقعِة.. َق ال�صَّ َقاِفزًة َفونْ

جِل�ِص..
�صَفل ا  اأَ

َبتنْ
َع
 
َّ ُثم

ُبول: ُت ُكرَة الِبي�صنْ َفَقدنْ



ُثمَّ َدَخَلْت �إىَِل َبْيِت �أحٍد ما..

ْيَدلّيِة َو�مَلْخَبِز.. ًة َبْيَ �ل�صَّ رَّ
َما
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ْيَدلّيِة �صَّ

َبز َمْ

بيت


